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TCE do Rio
bloqueia 

contas de 
construtoras

Sobrinho  de 
Beira-Mar 

vai em cana 
por tráfico

Miliciano é 
preso com 

pistolas em 
Seropédica

Magistrado 
é acusado 
de agredir 

empresária

DHBF coloca na 
tranca assassino 
de PM em assalto

Justiceiros passam o 
cerol em suspeitos de 

assalto na Palhada
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Câmara de Nova Iguaçu reduz o 
número de vagas para as eleições 
deste ano e pré-candidatos chiam

3

Os dois jovens foram fuzilados após suspeita de roubarem celulares de pedestres no bairro iguaçuano

Agentes da especializada chegam com Matheus da Cruz após a captura

Manuela mostra ombro machucado na agressão

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que 
Matheus Monteiro da Cruz, de 19 anos, o ‘Xererete’, que agiu com um 
comparsa, teve a prisão temporária decretada pela Justiça. A dupla ata-
cou a vítima, o subtenente Wilson dos Santos Miranda, que era lotado no 
33º Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis, em um posto de com-
bustível em São João de Meriti. O militar foi executado com vários tiros. 

A briga por uma vaga 
no estacionamento ter-
minou em agressão. A 
empresária Manuela Car-
reira registrou ocorrên-
cia contra o juiz Ronald 
Pietre, da 2ª Vara Cível 
de Itaipava, Comarca de 
Petrópolis. Segundo a 
vítima, durante uma dis-
cussão, ela levou tapas e 
chegou a ter o braço des-
locado e a blusa rasgada. 

A decisão afunila a possibilidade do concorrente conseguir uma cadeira no Legislativo porque terá que obter pelo menos 24 mil votos.
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Quadrilha usa fuzil capaz de derrubar 
avião para destruir empresa de valores 

e roubar mais de R$ 60 milhões. 
Bandidos chegaram a cortar a energia 
da cidade e matar um policial federal
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Casou com iPhone

Casou com iPhone II

‘os declaro mari-
do e iphone’. talvez 
tenha sido esta a 
frase pronuncia-
da nos últimos dias 
em uma capela de 
Las Vegas, cidade 
norte-americana 
famosa por seus 
casamentos rápi-
dos e bizarros que 
já inspiraram diver-
sos filmes que obti-
veram recordes de 
bilheteria.

aaron Chervenak 
viajou de Los angeles 
até Nevada a fim de 
jurar lealdade a seu 
smartphone. o esta-
do não reconhece 
esse tipo de união, 
mas, de acordo com 
o proprietário da ca-
pela, ele queria ape-
nas mostrar simbo-
licamente como os 
celulares são impor-
tantes às pessoas.

o corpo de um turista sul-coreano que caiu na 
catarata Gocta, na amazônia do peru, foi en-
contrado no fundo de uma lagoa, informou a 
polícia. Kim Jongyeob, de 28 anos, caiu na última 
quarta-feira de uma altura de mais de 500 me-
tros depois de tentar fazer uma selfie.

um chinês alega ter conseguido perder 
30 quilos, usando uma técnica um tanto 
curiosa. Cong Yan, que mora na provín-
cia de Jilin, disse que passou a emagrecer 
após se exercitar carregando uma pedra 
na cabeça. a notícia está causando alvo-
roço nas redes sociais.

tudo começou há quatro anos, quando 
Yan estava com 115 quilos e tinha dificulda-
de até para se mover. ele contou que che-
gou a procurar especialistas, mas o valor do 
tratamento de 10 mil iuanes era muito caro, 
foi então que optou por esta alternativa di-
ferente.

Última selfie

Pedra na cabeça Pedra na cabeça II

o cônsul da Coreia do sul no peru, Chang don-
gyool, informou que o corpo de seu compatriota 
será transladado para casa. Na semana passada, 
um turista alemão também morreu após cair em 
um abismo de 200 metros quando posava para 
uma foto no cume do Machu picchu, no peru.

Última selfie II

a maconha legal no uruguai será vendida em 
pacotes de 10 gramas sem publicidade e com 
uma série de indicações nas quais constarão in-
formações sobre a composição e os efeitos, disse 
o secretário-geral da Junta Nacional de drogas, 
Milton romani. a cannabis recreativa não estará 
à vista do público nas farmárcias.

a Junta Nacional de drogas (JNd) não nega 
que além das farmácias a maconha será vendi-
da em outros tipos de estabelecimentos, embo-
ra a preferência seja por farmárcias que visem a 
‘promoção à saúde’. o estado uruguaio habilitou 
duas empresas, Iccorp e simbiosys, para a produ-
ção de maconha recreativa. 

Maconha legal III

Chances para recepcionistas
empresa de grande porte contrata profissionais 

para vaga de recepcionista. atividades: recep-
cionar clientes e realizar atendimento telefônico. 
Necessário ensino médio e experiência. salário r$ 
1.150,00 + benefícios. Interessados devem enviar 
currículo para recrutamentosel02@gmail.com.

Vaga para operador de caixa
a stylus, loja no segmento de varejo de calçados, 

está selecionando para vaga de operador (a) de 
caixa para atuar em Campo Grande. Inicio: imedia-
to. desejável experiência. a empresa oferece: sala-
rio Fixo + Gratificação. Interessados enviar currículos 
para: simone.rs@styluscalcados.com.br.

Seleção para aux. de serviços gerais
 empresa de grande porte no ramo de asseio e con-

servação que prestará serviço nos jogos olímpicos do 
rio, seleciona profissionais para vaga de auxiliar de 
serviços gerais. salário r$ 980,00 + benefícios. Interes-
sados com experiência enviar currículo para cadastro-
grupoac@yahoo.com.br.

Pedidos batem recorde
No primeiro semestre deste ano, o número de pe-

didos de recuperação judicial chegou a 923 - valor 
87,6% acima do registrado no mesmo período em 
2015. de acordo com a serasa, o resultado é o maior 
para o período desde 2006, após a entrada em vigor 
da Nova Lei de Falências (junho/2005).

Preços têm queda
o preço médio dos imóveis anunciados registrou 

queda real de 4,42%, descontada a inflação do 
perídodo, no primeiro semestre de 2016, de acor-
do com pesquisa divulgada pela Fipe, (Fundação 
Instituto de pesquisas econômicas) e pelo portal na 
internet Zap imóveis divulgada ontem.

Governo é pressionado
após a aprovação do reajuste que varia de 16,5% 

a 41,47% dos servidores do Judiciário Federal pelo 
senado, entidades que representam a categoria 
articulam agora maior agilidade na sanção do pro-
jeto pelo presidente em exercício Michel temer. a 
expectativa é que isso ocorra ainda esta semana.

Maconha legal

EmprEsa dE grandE portE

olimpíadas

rEcupEraçõEs judiciais

aumEnto ao judiciário

Campeão em comer cachorro-quente

Maconha legal II
o fato do estoque ser cotado semanalmente 

ocorre porque o usuário também tem um limite 
de compra semanal de 10 gramas (40 por mês). 
apesar de ainda não ter sido fixado o preço, está 
previsto que o grama seja comercializado a us$ 
1,2 (r$ 3,9) e que os estabelecimentos a adqui-
ram pelo valor de us$ 0,9 (r$ 2,9).

stylus calçados

imóvEis

reuters/aNdrew KeLLY

o americano Joey Chestnut, de 32 anos, obteve na última segun-
da-feira, uma nova vitória na tradicional competição organizada 
pela rede de fast-food Nathan’s ao devorar 70 cachorros quentes 
em apenas dez minutos. a empresa, que celebra o centenário de 
fundação neste ano, realiza essas competições desde 1972, e desta 
vez a vitória foi para Chestnut, que derrotou o campeão do ano pas-
sado, Matt stonie, de 24 anos. Com o triunfo, Chestnut acumula nove 
vitórias na tradicional competição, em Nova York, coincidindo com o 
dia da Independência, e é acompanhada por milhares de pessoas.

Gol contra
um vereador de uma cidade da Baixa-

da marcou um gol contra o município e, 
principalmente, contra os moradores do 
bairro que o elegeu, demonstrando que 
não está nenhum pouco preocupado 
com o bem estar da população.

Espaçoso
o moço que demonstra ser bastante es-

paçoso resolveu estender o muro de sua 
garagem até a calçada, impedindo não 
só a passagem de crianças, idosos e defi-
cientes, mas também a de toda vizinhan-
ça.

Revoltados
a atitude do parlamentar gerou revol-

ta em seus vizinhos, que recentemente se 
reuniram com o intuito de chegarem num 
consenso sobre o que fariam para comba-
ter o abuso do vereador.

Ação
segundo um informante do sombra, 

teria sido decidido que um grupo iria ao 
Ministério público ajuizar uma ação civil 
pública, pedindo que o muro que fechou 
a calçada seja derrubado o mais rápido 
possível.

Protegido
ainda conforme as informações exclusi-

vas, os moradores da região já teriam feito 
diversas reclamações na prefeitura, mas 
como o vereador é protegido do prefeito, 
de nada adiantaram as queixas.

Regalias
Vamos ficar de olho para saber qual será 

o desfecho desta história, torcendo em fa-
vor dos moradores, pois todos nós temos 
direitos iguais. Não é por ter um cargo ele-
tivo público que esse ou aquele deve ter 
regalias.



Tribunal de Contas retém quase 
R$ 200 milhões de construtoras
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As empreiteras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta são investigadas pela operação ‘Lava Jato’.

o relatório do 
conse lhe i ro 
do tribunal 

de Contas do estado 
(tCe/rJ) José Gomes 
Graciosa sobre a 
obra de reforma do 
complexo do está-
dio do Maracanã, foi 
aprovado por unani-
midade ontem. entre 
as recomendações, 
foi sugerido o blo-
queio de r$ 198 mi-
lhões em créditos do 
rio de Janeiro para 
as construtoras ode-
brecht, andrade Gu-
tierrez e delta.

IRREGulARIdAdEs 
E dIstORçOEs

o tCe chegou ao 
valor após análise 
de irregularidades e 

distorções na exe-
cução da obra. o 
contrato chegou ao 
tribunal em 2010 e 
teve 16 aditivos. ao 
todo, correm outros 
22 processos para-
lelamente sobre a 
obra no estádio.

o valor poderá ser 
retirado de todas 
as outras obras que 
estão a cargo das 
construtoras no es-
tado, o que inclui a 
participação delas 
em consórcios da Li-
nha 4 do metrô e do 
Brt transolímpico. Relatório do conselheiro do tribunal de Contas do Estado aponta irregularidade em obra do Maracanã

Decisão foi tomada após divulgação de trecho de delação
No início da obra, o 

custo estimado era de 
r$ 705 milhões, porém, 
saiu por r$ 1,2 bilhão. 

as três empresas respon-
sáveis, andrade Gutierrez, 
odebrecht e delta, são 
investigadas na operação 

reprodução

Câmara de Nova Iguaçu terá 
17 vereadores já em 2017

TRE barra candidatos em inaugurações
Conforme determi-

na o art. 77 da Lei nº 
9.504/1997, desde o 
último sábado, qual-
quer candidato está 
proibido de compa-
recer a inaugurações 
de obras públicas. 
também está veda-
da a contratação de 
shows artísticos pagos 
com recursos públi-
cos. 

além disso, uma sé-
rie de vedações pas-
sa a valer aos agen-
tes públicos a partir 
dessa data, como por 
exemplo, autorizar pu-
blicidade institucional 
dos atos, programas, 
obras, serviços e cam-
panhas dos órgãos 
públicos municipais 
ou das respectivas 
entidades da admi-

Alunos da rede municipal na formatura do Proerd

Casa ficou lotada durante votação da proposta

Marina palestra em Nova Iguaçu

Alunos de Japeri dizem: 
“Drogas, estamos fora!”

reprodução

dIVuLGação

a ex-senadora Ma-
rina silva (rede), esta-
rá amanhã no Centro 
social são Vicente, 
antigo patronato, em 
Nova Iguaçu, promo-
vendo uma palestra 
sobre “sustentabilida-
de, ativismo autoral e 
a nova forma de fa-
zer política nas cida-
des”. 

o encontro será 

drogas, estamos 
fora! É assim que 70 
alunos da rede mu-
nicipal, disseram ao 
final do curso do 
programa educacio-
nal de resistência às 
drogas (proerd). o 
projeto é promovido 
pela polícia Militar 
em parceria com a 
prefeitura de Japeri. 
a formatura dos es-
tudantes aconteceu 
na tarde de ontem, 
na e.M. darcílio ayres 
raunheitti.

o programa educa-
cional de resistência 
às drogas é a adap-
tação brasileira do 
programa norte-ame-
ricano drug abuse 
resistence education 
(d.a.r.e.), surgido em 
1983. No Brasil, o pro-
grama foi implanta-
do em 1992 e hoje é 
adotado em todo o 
Brasil. o objetivo do 
proerd é desenvolver 
nas salas de aula um 
curso de prevenção 

mediado por adriano 
dias, jornalista, militan-
te social, pré-candida-
to a prefeito pela rede 
sustentabilidade de 
Nova Iguaçu.

 o Centro social são 
Vicente fica localiza-
do na rua Governa-
dor portela 382 - Cen-
tro - Nova Iguaçu (em 
frente a praça santos 
dumont).

às drogas e a violência.
ao final da solenida-

de, os alunos fizeram 
um juramento se com-
prometendo a seguir 
os ensinamentos do 
proerd e repassar os 
conhecimentos adqui-
ridos.

o prefeito Ivaldo Bar-
bosa dos santos, o ti-
mor, prestigiou o evento 
e ratificou a importân-

Evento será no Patronato

Lava Jato. a sessão plená-
ria do tibunal, ontem, ocor-
reu dias após a divulgação 
de trecho da delação pre-

miada de Clóvis renato 
Numa peixoto primo. ele 
é ex-dirigente da andra-
de Guitierrez e afirmou ter 

autorizado o pagamento 
de propina no valor de 
1% para o tCe no contra-
to do Maracanã. 

cia do conteúdo do 
curso.  “em tempos 
tão difíceis, com in-
versão de valores, é 
fundamental orientar, 
conscientizar, pre-
parar nossos jovens 
cidadãos para que 
eles tenham a certe-
za de que o caminho 
das drogas não leva 
a lugar algum”, disse 
o prefeito.

nistração indireta, sal-
vo em caso de grave 
e urgente necessida-
de pública. também 
está proibido nomear 
ou contratar, demitir 
servidores sem justa 
causa. 

a relação comple-
ta dos impedimentos 
pode ser acessada 
no site http://www.tre-
-rj.jus.br

por 22 votos a favor, 
a Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu de-
cidiu pela aprova-
ção, em segunda 
votação, do projeto 
de lei que diminui de 
29 para 17 o número 
de cadeiras, durante 
sessão realizada na 
noite de ontem. No 
dia 30 de março, a 
proposta de Marce-
linho das Crianças 
(ptN) foi aprovada, 
em primeira discus-

são, por 22 dos 29 
parlamentares. ao 
todo, foram 22 votos 
a favor, cinco contra 
e uma abstenção.

a medida, que já 
está valendo para as 
eleições deste ano, 
obrigará partidos a 
cortarem pré-candi-
datos das nominatas. 
além disso, os con-
correntes terão que 
obter uma quantida-
de bem maior de vo-
tos para conquistar 

uma das cadeiras: 
pelo menos 24 mil 
votos. o objetivo da 
medida é reduzir os 
custos da Casa. se-
rão menos 12 cadei-
ras no ano que vem 
e a decisão já vale 
para as eleições de 
outubro deste ano. 
o tribunal regional 
eleitoral (tre) será 
comunicado sobre 
o resultado da vo-
tação hoje. a nova 
regra gerou insatisfa-
ção entre pré-candi-
datos, que lotaram a 
Casa. 

entre os que vo-
taram contra estão 
doutor Cacau (pros); 
Carlinhos presiden-
te; Carlos Ferreira, o 
Ferreirinha, (pt); hen-
rique Neves (pCdoB) 
e Gilson Cunha (prp). 
o vereador Marote 
Já É se absteve do 
voto e o presidente 
da Câmara, Maurício 
Morais, não votou.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

uma das praças mais tradicionais 
de Caxias, a praça da Bandeira, está 
de cara nova. o espaço foi entregue 
pela prefeitura totalmente reestrutu-
rado e modernizado aos moradores 
da Vila são Luiz.

o evento será re-
alizado no shopping 
Nova Iguaçu, loca-
lizado na avenida 
abílio augusto távo-
ra, 1.111, Centro, das 
10h às 22h, nos qua-
tro dias do festival. o 
evento é realizado 
pela I.Nova Con-
sultoria Imobiliária.

entre os próximos 
dias 7 e 10, Nova 
Iguaçu receberá a 2ª 
edição do Festival de 
Imóveis Baixada. o 
evento reunirá diver-
sos empreendimentos. 
uma excelente opor-
tunidade para realizar 
o sonho da casa pró-
pria.

o 1° trecho da ciclovia que ligará parada angé-
lica a parada Morabi, foi entregue na última sexta-
-feira, pela prefeitura de duque de Caxias, benefia-
ciando parada angélica e Imbariê.

são cerca de quatro quilômetros de extensão, 
ao longo da avenida Coronel sisson. durante a 
inauguração a prefeitura anunciou a licitação para 
a reforma da praça de parada angélica.

Imóveis Imóveis I

Ciclovia Ciclovia II

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu vou escolher um sub-relator que vai ter que ficar prontinho, que, se não acontecer nada na quarta 

[dia previsto para a leitura], ele [o substituto] entrega o seu parecer”, disse o presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, osmar serraglio (pMdB-pr).

a prefeitura de Mesquita informa que, 
em cumprimento à legislação eleitoral, 
desde ontem a realização do projeto 
Bom dia trabalhador, nas estações de 
trens do município, está suspensa tempo-
rariamente.

o programa de fornecimento gratuito 
de café da manhã aos usuários do trans-
porte ferroviário, voltará a ser desenvolvi-
do após as eleições do dia 2 de outubro 
visando continuar beneficiando a popu-
lação mesquitense.

dIreto ao poNto

tem bandido na política ou tem político na ban-
didagem? Infelizmente podemos afirmar que de 
fato, e em grande parte as duas ‘classes’ se fun-
diram, pois ambas lutam pelos mesmos objetivos: 
dinheiro e poder. Vivemos hoje uma triste realida-
de, que se acentua a cada dia e a única certeza 
que temos é de um futuro incerto. Mesmo assim, 
precisamos fazer nosso papel e votar com respon-
sabilidade. 

Pantanal Pantanal II Pantanal III
os moradores do bairro 

pantanal, em Caxias, tive-
ram motivos de sobra para 
comemorarem o pacote de 
ações de melhorias, reestru-
turação e modernização 
que foi entregue pela pre-
feitura no último sábado.

uma das principais ruas do 
bairro, a Marquesa de santos, 
recebeu obras de drenagem, 
pavimentação e urbaniza-
ção. as ações foram estendi-
das as ruas do entorno, entre 
elas, General taumaturgo e 
Bariri.

também foram realizados ser-
viços de manilhamento e gale-
rias para o melhor escoamento 
das águas das chuvas evitando 
as enchentes que vêm casti-
gando aos moradores por 30 
anos. a maior obra de drena-
gem já feita em Caxias.

Suspenso

Suspenso II

terça-feira, 05 de julho de 2016

Eduardo Cardoso foi beneficiado na gestão de Mussi

são paulo

deflagrada ontem, a 
operação abismo, 31ª 
fase da Lava Jato, apon-
ta que o ex-vereador do 
pt na cidade de america-
na, alexandre romano, o 
Chambinho, intermediou 
propinas sobre obras do 
Centro de pesquisa da 
petrobras (Cenpes) para o 
ex-tesoureiro do pt, paulo 
Ferreira, que “teria rece-
bido os valores na condi-
ção de agente do partido 
dos trabalhadores”. o juiz 
federal sérgio Moro, a pe-
dido do Ministério público 
Federal, determinou a pri-
são de paulo Ferreira, que 
já está custodiado pre-

ventivamente no âmbito da 
operação Custo Brasil.

“os valores foram recebi-
dos por meio de contratos 
simulados e repassados a 
pessoas físicas e jurídicas re-
lacionadas com paulo Fer-
reira, inclusive em favor dele 

o governador em exercício Fran-
cisco dornelles, enviará à alerj ain-
da esta semana, um projeto de lei 
para que o governo possa demi-
tir servidores e não estoure o teto 
constitucional com o funcionalismo.

Política x Bandidagem

próprio, familiares, blog 
com matérias que lhe 
são favoráveis e escola 
de samba”, apontam os 
investigadores que não 
informaram o nome da 
agremiação carnavales-
ca.

a cidade de Ma-
caé, no Norte Flu-

minense, não é ape-
nas a Capital Nacional 
do petróleo. destaca-
-se também como um 
verdadeiro eldorado 
para um grupo seleto 
de servidores, pessoas 
que, graças a incorpo-
rações consideradas 
irregulares e que vêm 
sendo discutidas na 
Justiça, chegavam a 
ganhar mais de r$ 60 
mil por mês, caso, por 
exemplo, de um fiscal 
de obras, que até o 
ano passado, quando 
o pagamento de in-
corporações foi corta-
do pelo prefeito aluizio 

Marajás de Macaé levam 
não também do MP

dos santos Junior, tinha 
um contracheque de 
r$ 66.792,13. recen-
temente o tribunal de 
Justiça suspendeu os 
efeitos de uma liminar 
que garantia os autos 
salários e na semana 
passada a prefeitura 
ganhou mais um alia-
do nessa briga: o Minis-
tério público expediu 
uma recomendação 
ao governo e à previ-
dência municipal para 
que não sejam pagas 
incorporações aos ser-
vidores ativos ou inati-
vos, decisão tomada 
pela 1ª promotoria de 
Justiça de tutela Cole-
tiva Núcleo Macaé.

dIVuLGação

Professores participam de formação continuada na UFRRJ
eduCação

O presidente do Comitê de Políticas Públicas da Educação, Acárisi, elogiou o trabalho

Polícia Federal em coletiva sobre a 31ª fase da lava Jato

Tema foi Literatura e Musicalização Infantil com Renato Noguera, autor do projeto Nana e Nilo. 

Matéria de responsabilidade da secretaria de Comunicação social da prefeitura de Nova Iguaçu.

Confira a matéria completa no site

joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

sueLLeN LIMa/FraMephoto/estadão CoNteúdo 

uma parceria entre 
o Comitê de polí-
ticas públicas da 

educação, secretaria 
Municipal de educação 
e a universidade Federal 
rural do estado do rio 
de Janeiro (uFrrJ), pos-
sibilitou que 300 profes-
sores participassem da 
Formação Continuada 
em Literatura e Musicali-
zação Infantil, com o es-
critor e professor, renato 
Noguera, autor do proje-
to Nana e Nilo.   

de acordo com re-
nato, o projeto foi pre-
miado pelo Ministério 
da Cultura, por meio da 
Bolsa Circulação e di-

fusão Literária. Nana e 
Nilo conta as aventuras 
de dois irmãos gêmeos, 
que através da árvore 
Mulemba viajam por di-
versas culturas, falam de 
animais em extinção e 
musicalidade entre ou-
tras coisas.

OFICINAs 
PEdAGÓGICAs

o encontro teve as par-
ticipações de estudantes 
da escola Municipal José 
ribeiro Guimarães em 
oficinas pedagógicas. o 
presidente do Comitê de 
políticas públicas da edu-
cação, acárisi ribeiro, 
elogiou o trabalho apre-
sentado de forma lúdi-
ca. “acho que as crian-

dIVuLGação 

Propina ao PT financiou escola de samba
reprodução Rua abandonada em Nova Iguaçu
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Moradores da rua ayr-
ton senna, localizada no 
bairro santa rita, próximo 
ao Campo dos papa-
gaios, em Nova Iguaçu, 
reclamam do abandono 
por parte do poder pú-
blico. a via está comple-
tamente intransitável por 
veículos, o que impede 
até mesmo a passagem 
do caminhão que reco-
lhe o lixo. segundo rela-
tos, a localidade sofre 
com o descaso há mais 
de três décadas, e por 
isso, eles pedem socorro 
urgente às autoridades.

ças entenderão bem a 
mensagem que trata dos 
animais ameaçados de 
extinção, como o Boto 
Vermelho e o Mico Leão-
-dourado. o autor foca 
bastante nas tradições 
regionais”, disse acárisi. 

para o autor de Nana 
e Nilo, que é professor do 
curso de pós-Graduação 
em educação, Contex-
tos Contemporâneos e 
demandas populares da 
uFrrJ, é preciso cultivar 
o vínculo entre infância, 
brincar e aprender. “a 
criança aprende quan-
do está brincante. o 
aprendizado é efetivo 
quando a criança realiza 
sua infância, isto é, brin-
ca”, analisa renato.
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Porto Real realiza a 17ª 
Festa da Cultura Italiana 
Edição comemora os 141 anos de imigração com programação especial.
reprodução

A festa conta com apresentação do grupo de dança ‘As Polentinhas’, as alunas do projeto condomínio cultutal e show com a banda Brasitália
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A colonização teve início quando cerca de 50 famílias chegaram ao Brasil

Festival da Banana e Forró na Cacaria em Piraí
 o último final de 

semana, foi de fes-
ta no bairro Cacaria, 
com direito a muito 
forró na praça e às 
delícias do 4º Festival 
da Banana, realizado 
na escola Municipal 
aurelino Gonçalves 
Barbosa. No sábado 
a animação ficou por 
conta da banda re-
nova show, que lotou 
a praça do bairro e 
no domingo foi a vez 
do grupo pegada 
Chique fazer a galera 

dançar. entre as 15 e 
as 20 horas, do último 
sábado, aconteceu o 
4º Festival da Banana 
de Cacaria, que levou 
dezenas de pessoas à 
escola do Bairro, para 
aproveitar a anima-
ção das quadrilhas 
juninas e os sabores 
nas barracas típicas 
com pratos tradicio-
nais da época, dando 
destaque à banana 
produzida na região 
e do concurso de de-
gustação com recei-

tas de mestres-cucas 
da localidade.     Lei-
ziane Valverde Gon-
çalves dos santos, do 
sítio Ipê, foi a vence-
dora do concurso de 
degustação, conquis-
tando os primeiro e 
segundo lugares com 
sua deliciosa torta de 
Merengue de Banana 
e o seu Filé de peixe 
com Gorgonzola e Ba-
nana.  o terceiro lugar 
ficou com a Marlene 
Luzia da Cruz ramos 
sua receita de pavê 

de Banana.
Ivanildo Cristiano da 

silva, 44 anos, produ-
tor rural na Cacaria, 
disse que o Festival 
ajuda a divulgar os 
produtos da região.

"para a gente é 
muito bom poder 
mostrar o que temos 
para oferecer. sempre 
que aparece uma 
oportunidade dessas 
é importante, pois po-
demos ganhar novos 
clientes" afirmou Iva-
nildo.

dIVuLGação

Cidade comemorou a festa com grande estilo

acontece a par-
tir de amanhã, 
a tradicional 

Festa da Cultura Ita-
liana de porto real. 
em sua 17ª edição, o 
evento, organizado 
pela associação Vit-
torio emanuele II com 
o apoio da prefeitu-
ra, comemora os 141 
anos de imigração 
italiana do município 
com uma programa-
ção especial. a festa 
acontece no porto 
real Country Clube, 
no centro de porto 
real e a entrada é 
franca.
 “apesar da crise eco-
nômica que assola o 
país, não poderíamos 

deixar de realizar este 
evento tão impor-
tante para a nossa 
história. trabalhamos 
incessantemente na 
realização dessa edi-
ção. todos sabemos 
que o cenário não 
está financeiramen-
te favorável. por este 
motivo, tivemos inclu-
sive que transferir a 
festa mais uma vez 
para o mês de julho, o 
que nada interfere na 
qualidade do evento. 
No mais, o que não 
muda é a nossa ex-
pectativa e a motiva-
ção de fazer mais um 
grande evento para 
todos os visitantes”, 
declarou o presidente 
da associação Vitto-
rio emanuele II, hum-

berto ettore Neto.  
este ano, nossas belas 
ragazzas Maria edu-
arda oliveira Barreto 
(rainha 2015) e Fran-
cine Gomes Correa 
(princesa 2015) se des-
pedem. sete novas 
candidatas já estão 
inscritas para disputar 
o título de rainha e 
princesa da festa nes-
te ano. o concurso 
que está na sua sex-
ta edição é voltado 
para jovens e adoles-
centes moradoras de 
porto real, com idade 
entre 14 e 22 anos.

   PROGRAMAçÃO
a abertura oficial será 
realizada na próxima 
sexta-feira, às 19h, e 
contará com a par-

ticipação da Banda 
da academia Militar 
das agulhas Negras 
(aMaN). a progra-
mação segue com 
a cerimônia para es-
colha e coroação da 
rainha e princesa da 
festa, apresentação 
do grupo de dan-
ça ‘as polentinhas’ e 
as alunas do projeto 
Condomínio Cultural 
e show com a banda 
Brasitália. uma mostra 
fotográfica sobre a 
história da imigração 
também ficará expos-
ta durante os 3 dias 
de festa. 
No sábado, a festivi-
dade começa às 12h 
e segue até 00h30 
com funcionamento 
das cantinas, desfi-

le típico italiano das 
famílias com a par-
ticipação da Banda 
Municipal de porto 
real, apresentação 
dos grupos de dan-
ça ‘as pollentinhas’, 
‘Le piccole Ballerine’ 
e ‘Belle Ballerine’ e 
shows com renata e 
Gabriel; rafaela ro-
drigues e Banda Bra-
sitália. 
Já no domingo, ao 
meio dia, além do 
funcionamento das 
cantinas, aconte-
ce também o tradi-
cional almoço della 
Mamma. os ingressos 
são limitados e já po-
dem ser adquiridos na 
sede da associação 
Vittorio emanuele II 
ou pelo telefone (24) 

3353-1618 (das 8h às 
12h). após o almoço 
a programação se-
gue com um grande 
festival de prêmios. À 
noite, a associação 
homenageia perso-
nalidades do muni-
cípio com a entrega 
de placas comemo-
rativas, haverá apre-
sentação dos grupos 
de dança ‘Le picco-
le Ballerine’ e ‘Belle 
Ballerine’, shows com 
renato Gabbiani e, 
para encerrando as 
atividades do ano, 
Banda Moda universi-
tária. 
Mais informações 
você encontra na pá-
gina oficial do evento 
em www.facebook.
com/festaitalianapr.

Muitos desconhecem, 
mas porto real é consi-
derada a primeira co-
lônia italiana do país. 
a associação Vittorio 
emanuele II já iniciou 
o processo pelo reco-
nhecimento junto à 

Câmara dos deputa-
dos para transformar 
oficialmente o muni-
cípio na primeira co-
lônia italiana do país. 
a colonização teve 
início no ano de 1875, 
quando cerca de 50 

famílias oriundas das 
cidades de Novi di 
Modena e Concordia 
sullasecchia, na Itália, 
chegaram ao Brasil. o 
destino era o sul do 
país, mas devido a 
uma epidemia de fe-

bre amarela naquela 
região, as famílias fo-
ram encaminhadas 
para as terras locali-
zadas às margens do 
rio paraíba até que 
a doença fosse con-
trolada. o provisório, 

no entanto, tornou-
-se definitivo e os imi-
grantes iniciaram o 
cultivo da terra e a 
construção do que 
anos mais tarde se 
tornou o município 
de porto real. Como 

não poderia dei-
xar de ser, a cultura 
italiana se faz pre-
sente até os dias 
atuais, por meio da 
música, da dança, 
da culinária e até 
mesmo do esporte.
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DHBF agarra matador de PM 
Segundo as investigações da especializada, suspeito teria cometido o crime em 
maio deste ano em São João de Meriti e a vítima estava de folga quando foi morta.
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um homem suspei-
to de assassinar 
um subtenente da 

polícia Militar em maio 
deste ano, foi preso na 
manhã de ontem no 
Morro do amor, em Vilar 
dos teles, bairro de são 
João de Meriti. Matheus 
Monteiro da Cruz, de 19 
anos, conhecido como 
‘Xererete’, teve a prisão 
temporária decretada 

pela Justiça. 
segundo a divisão de 

homicídios da Baixada 
Fluminense (dhBF), que 
cumpriu o mandado de 
prisão, o suspeito ainda 
será ouvido pelos agen-
tes da especializada. as 
investigações apontam 
que o subtenente wilson 
dos santos Miranda, que 
era lotado no 33º Bata-
lhão de polícia Militar de 
angra dos reis, estava 
de folga, abastecendo 

Matheus Monteiro da Cruz é conduzido por agentes da dHBF ao ser capturado

drogas e arma foram apreendidas na ação

Manuela Carreira mostra um dos hematomas sofridos 

Agentes da draco apreenderam pistolas e anotações da quadrilha

CLÉBer JúNIor/eXtra
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Sargento é morto na Favela do Rola

um confronto 
com traficantes 
da Favela do rola, 
em santa Cruz, na 
Zona oeste do rio, 
na manhã de on-
tem, deixou um pM 
morto. o sargento 
alexandre Moreira 
de araújo, de 44 
anos (foto), par-
ticipava de uma 
operação quando 
foi atingido por um 
tiro no braço que 
perfurou a axila. ele 
chegou a ser so-
corrido para o hos-
pital pedro II, mas 
não resistiu aos fe-
rimentos. 

o agente partici-
pava de uma das 
operações que 
têm sido realizadas 
diariamente pela 
pM para capturar 
criminosos. No total, 
31 batalhões atu-
am em comunida-
des da região Me-

tropolitana do rio. o 
27º BpM (santa Cruz) 
informou que araújo 
havia se apresenta-
do no quartel pela 
primeira vez. ele era 
lotado no 41º BpM 
(Irajá) atuava no ser-
viço reservado (p2). 

a pouco mais de 
um mês dos Jogos 
olímpicos, mais um 
pM foi assassinado 
no rio no último sá-
bado. o sargento 
wendel de paula 
Lima, que era lotado 
no Batalhão de poli-
ciamento em Áreas 
turísticas (Bptur), foi 
morto na frente da 
família, na estrada 
de austin, em Nova 
Iguaçu. 

o 20º BpM (Mesqui-
ta) informou que ao 
perceber o roubo de 
um veículo que es-
tava a sua frente, o 
agente tentou fugir 
de ré e colidiu com 

Civil agarra suspeito 
de balear atleta no Rio

Sobrinho de Beira-Mar é preso 

Empresária acusa juiz de agressão Suposto miliciano roda em Seropédica

o carro em um posto 
de gasolina na rua são 
João Batista, no Centro 
de Meriti, quando foi 
abordado por dois ho-
mens armados. a vítima 
ainda tentou reagir e foi 
atingida por vários tiros. 

Na sequência, os 
assassinos fugiram. a 
polícia Civil chegou a 
analisar câmeras de vi-
gilância do estabeleci-
mento na tentativa de 
identificar os criminosos. 

Cinco suspeitos de 
tráfico de drogas em 
paraty, na Costa Ver-
de fluminense, foram 
presos na madrugada 
de ontem, em duque 
de Caxias. segundo a 
polícia Civil, na ação 
foram apreendidos 
15,392 kg de cloridrato 
de cocaína (usado na 
preparação da droga), 
cerca de 3 mil compri-
midos de ecstasy uma 
pistola calibre 40 de 
uso restrito, munições, 
cuja quantidade não 
foi divulgada, uma ba-
lança de precisão, r$ 
450 em espécie.

o grupo foi preso 

Briga por uma vaga 
no estacionamento vai 
terminar no tribunal. 
uma empresária acu-
sa um juiz de agredi-la 
a tapas. durante a dis-
cussão, ela disse que 
chegou a ter o braço 
deslocado e a blusa 
rasgada. o caso ocor-
reu na manhã da últi-
ma segunda-feira, no 
estacionamento do 
restaurante senhora se-
rafina, em Itaipava, na 
região serrana do rio. 

o agressor apontado 
pela vítima é o magis-

após a polícia Civil re-
ceber denúncias. 

a polícia informou 
que um dos envolvidos 

trado da 2ª Vara Cível 
de Itaipava, Comarca 
de petrópolis, ronald 
pietre. de acordo com 
relatos de Manuela 
Carreira, proprietária 
do estabelecimento, 
pietre teria retirado co-
nes e estacionado seu 
carro na vaga de car-
ga e descarga do res-
taurante, para ir a uma 
academia de ginástica 
ao lado. 

ela registrou a ocor-
rência na 106ª dp (Itai-
pava) e relatou ter dito 
ao juiz que o local não 

foi identificado como 
sobrinho de Luiz Fer-
nando da Costa, mais 
conhecido como Fer-

poderia ser ocupado, 
porque um veículo com 
mercadorias estava 
chegando. “Fui agredi-
da fisicamente por um 
homem hoje (ontem) 
no estacionamento do 
restaurante. (...) esse ho-
mem é o Juiz do Fórum 
de Itaipava, ronald 
pietre. sacou arma, fez 
atrocidades”, escreveu 
Manuela em seu per-
fil no facebook, onde 
também postou fotos 
com supostas marcas 
da agressão. 

Manuela foi atendida 
no hospital santa tere-
sa e passou por exa-
mes de corpo de delito. 
testemunhas contaram 
que o juiz, que portava 
uma arma, mostrou sua 
carteira de magistrado 
a policiais militares que 
foram acionados pela 
vítima. 

em sua defesa, o juiz, 
em nota, afirma que 
o ocorrido não passou 
de uma “simples discus-
são” e que ele também 
foi agredido pela mu-
lher. 

nandinho Beira-Mar, 
e o outro apontado 
como gerente do tráfi-
co de drogas da fave-
la dois Irmãos, também 
em Caxias. 

as investigações 
apontaram que a dro-
ga seria levada para 
abastecer o tráfico no 
bairro Ilha das Cobras, 
em paraty. os crimino-
sos foram presos em 
flagrante e encami-
nhados para a 167ª 
delegacia de polícia 
(paraty), onde foram 
autuados por porte ile-
gal de arma de fogo, 
tráfico e associação 
ao tráfico de drogas.

Com apoio da Coor-
denadoria de recursos 
especiais (Core), policiais 
civis da 44ª dp (Inhaú-
ma) prenderam na ma-
nhã de ontem wendel 
da silva Fidelis Fraga, 18, 
suspeito de tentativa de 
assalto contra a atleta 
olímpica de tiro esporti-
vo anna paula desbrous-
ses Cotta, de 27 anos. o 
criminoso foi preso du-
rante uma operação na 
Favela da Galinha, em 
Inhaúma, na Zona Norte 
do rio. 

de acordo com o de-
legado roberto ramos, 

ele é apontado como 
um dos autores da ten-
tativa de latrocínio prati-
cada em 9 de junho na 
avenida pastor Martin 
Luther King, em Inhaú-
ma, no subúrbio. a prisão 
temporária do autor foi 
decretada pela Justiça.

psicóloga e terceiro-
-sargento da escola Na-
val, anna foi baleada na 
cabeça durante uma 
falsa blitz quando saiu 
de casa no Lins de Vas-
concelos para ajudar na 
empresa da família em 
Inhaúma, já que seu pai 
estava doente. 

um automóvel que 
estava atrás. os 
bandidos perce-
beram a ação e 
foram em sua dire-
ção. o pM teria sa-
ído do carro com 
as mãos para o 
alto, mas eles fize-
ram quatro dispa-
ros após terem visto 
a arma da vítima 
no banco do carro. 
wendel não resistiu 
aos ferimentos. 

reprodução INterNet

a delegacia de 
repressão às ações 
Criminosas organi-
zadas e Inquéritos 
especiais (draco-Ie) 
prendeu na noite da 
última segunda-feira 
dois suspeitos de in-
tegrar uma milícia 
com atuação em 
seropédica. arnal-
do Belo dos santos, 
conhecido como 
Naldinho, e denis 
Cleberson da silva 
Vieira, o sardinha, 

estavam com duas 
pistolas calibre 9 mm, 
um veículo roubado 
em maio em Nova 
Iguaçu, um radio-
transmissor e aproxi-
madamente r$ 2.200. 

a polícia Civil ainda 
encontrou cadernos 
com contabilidades e 
planilhas de cobran-
ça para comercian-
tes de Nova Iguaçu 
e seropédica. titular 
da especializada, o 
delegado alexandre 

herdy informou que 
a ação visava re-
primir o grupo pa-
ramilitar na Baixada 
Fluminense. “os inte-
grantes pertencem 
a uma organiza-
ção criminosa cuja 
base é a zona oes-
te do rio de Janei-
ro. de acordo com 
as investigações, a 
dupla seria subordi-
nada ao miliciano 
conhecido como 
Bibi”, afirmou. 
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Ladrões tocam o terror em 
moradores de Nova Iguaçu 
Vítimas estão assustadas com os ataques que ocorrem quase todos os dias.

Mulher mata bebê pra se vigar 
a polícia prendeu 

uma mulher de 38 
anos suspeita de ma-
tar o próprio filho, um 
bebê de apenas 10 
meses, durante dis-
cussão com o marido 
na cidade de Cama-
çari. o crime foi na 
última quinta-feira. se-
gundo informações, o 
casal estava em casa 
quando iniciou uma 
discussão. aline alves 
de Jesus acabou arre-
messando o bebê no 
chão para se vingar 
do companheiro. 

“Fui eu mesma, foi 
só uma brincadei-
ra para dar um susto 
nele, queria me vin-
gar. Quando fiz que 
ia jogar o menino, ele 
escorregou a bateu 
a cabeça”, relata a 
mulher na delegacia, 
afirmando que não ti-
nha intenção de ma-
tar o filho.

“ele gasta o dinhei-
ro da minha pensão 
todo com cachaça. 

tenho que pagar r$ 
400,00 no bar e não 
sobra nada para com-
prar as coisas para 
dentro de casa”, con-
cluiu a mulher que dis-
se ter problemas psi-
cológicos e que toma 
remédios controlados. 

de acordo com a 
delegada taís siqueira, 
titular da 18ª delegacia 
de Camaçari, uma vi-
zinha do casal afirmou 
que a mulher já vinha 
ameaçando matar a 
criança. “a vizinha disse 
que ouviu ela dizer que 
ia matá-lo. essa não foi 
a primeira vez que ela 

agrediu o bebê, con-
seguimos prendê-la, 
mas infelizmente a 
criança morreu”, dis-
se a delegada. o pai 
ainda tentou socorrer 
o bebê e o encami-
nhou à uma unida-
de médica, mas ele 
já chegou morto. a 
delegada informou 
que o pai não será 
responsabilizado pelo 
crime. a mãe foi au-
tuada em flagrante 
por homicídio qualifi-
cado por motivo fútil 
e permanece presa 
à disposição da Jus-
tiça.

Aline atirou a criança no chão durante briga

a situação se repete 
em diversos pontos 
da Baixada e do rio: 

bandidos numa motocicle-
ta abordam a vítima, anun-
ciam o assalto e levam to-
dos os pertences. No Jardim 
Nova era, em Noiva Iguaçu, 
os moradores andam assus-
tados com a sombra da vio-
lência que cobre a região. 

Nas três últimas semanas, 
relatos de assaltos constan-
tes mudaram a rotina de 
quem vive ou passa pelo 
bairro que fica às margens 
da avenida abílio augus-
to távora (antiga estrada 
de Madureira). os ataques 
ocorrem sempre nas pri-
meiras horas da manhã, 
quando as pessoas deixam 
suas casas em direção ao 
ponto de ônibus para cum-
prir compromissos, e à noite 

quando chegam.
de acordo com infor-

mações, os criminosos ar-
mados, andam em dupla, 
numa motocicleta, o que 
facilita a fuga. Na semana 
passada, um jovem de 19 
anos foi assassinado perto 
de casa, quando chegava 
do trabalho. Matheus Cor-
deiro, que no próximo dia 
8 iria completar 20 anos, 
foi morto a tiros na rua do 
Clube Carlos Gomes. o jo-
vem teria sido vítima de la-
trocínio após ser abordado 
por bandidos que teriam se 
assustado quando a vítima 
colocou a mão na cintura 
para tirar o celular. 

PROtEstO CONtRA 
MORtE dE JOvEM 

Na manhã do último do-
mingo, um grupo de mora-
dores do Jardim Nova era e 
bairros próximos fizeram um 

protesto contra o assassina-
to de Matheus. eles atearam 
fogo a pneus, fecharam a 
estrada de Madureira e pe-
diram mais segurança para 
a região.

eles reclamam da falta 
de policiamento e dizem 

que é raro ver uma viatura 
na área. “Não temos mais 
paz no lugar onde moramos. 
Não podemos sair de casa 
que os ladrões atacam. se 
tivesse policiamento aqui, 
os bandidos estariam mi-
grando para outro ponto. 

ou seja, somos reféns do 
medo. Quase todo mundo 
do bairro já foi assaltado. 
pedimos socorro ao Bata-
lhão de polícia de Mesquita 
(20º BpM). 

os moradores apontam 
as ruas Leocádio de Melo 

e alcir Brasil como as mais 
perigosas. “os criminosos 
chegam e fazem a ‘limpa’ 
(roubam). e não querem sa-
ber se é criança vinda da 
escola ou idoso. Ninguém 
escapa”, afirma um apo-
sentado. 

Ataque no Arco Metropolitano deixa motoristas em pânico 
Bandidos também 

aterrorizaram moto-
ristas que passavam 
pelo arco Metropolita-
no que liga o municí-
pio de duque de Ca-

xias ao porto de Itaguaí. 
por volta das 20h30 do 
último domingo, quem 
passava pelo trecho de 
engenheiro pedreira, dis-
trito de Japeri, relata ter 

ouvido muitos tiros. em 
um áudio captado do 
interior de uma igreja é 
possível ouvir vozes oran-
do e, ao fundo, barulhos 
de muitos tiros. 

segundo informações, 
traficantes fortemen-
te armados da facção 
criminosa ada (amigos 
dos amigos) invadiram 
comunidades controla-

das pelo Comando Ver-
melho (CV) e iniciaram 
um confronto com a 
quadrilha rival. eles aca-
baram tomando as co-
munidades do Guandu, 

santa teresinha e piu 
piu. a guerra do tráfico 
por pontos de venda 
de drogas já deixou 
mortos nos lados das 
facções. 

Jogador é espancado durante assalto no Rio
e a violência não 

para no rio, o ex-
-atacante do Bo-
tafogo e do Volta 
redonda, Fábio 
penchel, de 36 
anos, foi espanca-
do durante  assalta 
na tarde do último 
sábado, em Bota-
fogo, na Zona sul 
do rio. a vítima ca-
minhava próximo 
à praia quando foi 
surpreendida por 
dois ladrões. 

Com dificulda-
de, ele conta que 
foi imobilizado e 
estrangulado. “en-
quanto um me 
segurava, o outro 

me batia, muito, no 
rosto. as pessoas se 
aproximaram e até 
um cachorro, que 
passeava com seu 
dono, colocaram os 
bandidos para cor-
rer. e eles fugiram 
com o meu celular”, 
contou. 

o atleta foi socorri-
do no hospital Muni-

cipal souza aguiar, 
no Centro, e levou 
16 pontos na boca. 
“a gente se sente 
impotente dian-
te de um ataque 
como esse. a cida-
de está se tornando 
um caos. É só pegar 
ocarro e circular 
para ver a onda de 
violência e desigual-
dade social que há 
aqui. esse dinheiro 
da olimpíada deve-
ria ser utilizado para 
tantas necessidades 
mais urgentes. Mas 
a sociedade sofre 
com esse descaso”, 
comentou. 

Fábio Penchel, ex-Botafogo

erNesto CarrIço / aGêNCIa o dIa

PM apreende ‘arma’com menores
agentes do 20º Ba-

talhão de polícia Mi-
litar apreenderam na 
noite do último domin-
go, no bairro Cosmo-
rama, em Mesquita, 
quatro suspeitos que 
estavam em um carro 
roubado e portavam 
uma arma de brin-
quedo (simulacro). No 

grupo estavam dois 
menores. ao avistar a 
guarnição comanda-
da pelo tenente Ma-
lheiros, o grupo tentou 
fugir, mas acabou não 
resistindo ao cerco. os 
criminosos foram deti-
dos e encaminhados 
para 56ª dp (Comeda-
dor soares). ‘Pistola’ foi apreendida

Na Estrada de Madureira, o medo toma conta de quem fica a espera do ônibus. Nas ruas do Jardim Nova Era (fotos abaixo) moradores têm medo de sair de casa

JAMES COSTA / HORA H
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Mude tudo que está 
incomodando e as 
recompensas virão. 
Trabalho: Assuma as 
rédeas do que você quer 
para seu futuro. Com 

bons argumentos, será possível 
vender suas idéias facilmente. É 
tempo de se comunicar com calma 
e firmeza. Cor: laranja escuro. 
Número: 02.

Áries

Você tende a prestar mais 
atenção às possibilidades 
que possam lhe trazer 
lucro. Mudanças no 
trabalho ou no setor 
financeiro. Pode rolar 

aquela promoção ou uma proposta 
melhor. Momento de trabalhar o 
autoconhecimento e intensificar sua 
busca pelos prazeres da vida.

Touro

Você tenderá a 
racionalizar demais 
os sentimentos e 
poderá perder a 
chance de se ligar 
a uma pessoa que 
é tudo de bom. 

No trabalho, nas finanças e nos 
assuntos práticos, sua intuição 
o(a) ajudará a tomar decisões 
corretas Bom momento no 
campo afetivo. Número: 05.

Gêmeos

Harmonia e prazer 
nas relações sociais 
e também na vida 
profissional, mesmo 
porque você está leve 
e engraçado(a). Boa 

capacidade de comunicar idéias 
e sentimentos, a vida amorosa 
lhe reserva momentos de grande 
ternura e companheirismo. Cor: 
havana. Número: 08.

Câncer

Novas amizades 
e oportunidades 
inesperadas darão 
um colorido aos seus 
dias, com força de 
vontade, você vai se 
realizar plenamente 

na profissão. Fase de progresso, o 
céu está provocando mudanças nas 
coisas em que você acredita. Cor: 
laranja-claro. Número: 11.

Leão

Elemento: terra. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Peixes. Regente: 
Mercúrio. Assuma 
uma postura prática 

em relação a sua rotina. Você 
tende a focar em produtividade, 
então é recomendável prezar pela 
organização. Bom momento no 
campo espiritual.

Virgem

Elemento: ar. 
M o d a l i d a d e : 
impulsivo. Signo 
complementar: Áries. 
Regente: Vênus. Sua 
personalidade está em 
destaque. Seu carisma 

e sua naturalidade tendem a 
chamar atenção no meio social e 
profissional. É tempo de amadurecer 
emocionalmente através das 
mudanças.

Libra

Quanto mais sociável 
você for, melhor. 
Vale para quem já 
tem história amorosa 
com alguém de longa 
data. Bom humor 

é fundamental. Surpresa através 
de amigos. Encontros românticos. 
Aproveite, a maré está muito boa. 
Transmita seus conhecimentos. Cor: 
bege. Número: 14.

Escorpião

Romantismo, passeios 
ao luar, muito beijo, 
muito carinho. 
Aproveite, pois o 
período promete uma 
doce rotina para você. 

Um conselho útil; não faça 
confidências íntimas ou poderá 
se arrepender bastante. Bom 
momento no campo profissional. 
Cor: salmão. Número: 17.

Sagitário

Trabalho: Pense em 
expandir espaços, é 
recomendável, mas 
planeje bem e não 
assuma o que não 

pode cumprir. A Lua traz um 
intenso estímulo para a vida a 
dois. Você não medirá esforços 
para conquistar o coração do 
amado. A área da comunicação 
ganha impulso.

Capricórnio

Você está entrando 
numa fase ótima e 
que deve ser curtida 
com intensidade. 
Saia mais para se 
divertir e fique 

atento(a) ao que está rolando 
à sua volta, porque pode pintar 
novidade. Nos assuntos do 
coração, converse bastante com 
seu par, tente tornar o dia a dia 
mais leve.

Aquário

Talvez os motivos que 

fizeram você investir em 

alguma pessoa ou coisa, 

tenham mudado. Esse 

possível mau humor, 

que pode estar sentindo, é apenas 

fruto da ideia equivocada de que está 

perdendo o controle. Nada disso! 

Esse é apenas o desejo de reciclar os 

sonhos.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

Câmara Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

PROCESSO Nº 339/2016 - FMS.
Dispensa nº 020/2016 – FMS.

de: SMS.
Para: cGM.
    AUTORIZO e RATIFICO, a dispensa de 
licitação, conforme artigo 24, X da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
conforme PARECER juridico de fls. 35 a 37 e 44 e parecer da Controladoria a fls. 
46 a 47, em favor de ESPOLIO DO SR. JOSÉ DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 
026.880.637-31 no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

Porto real, 30 de junho de 2016.

FABIO SCHNEIDER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

de acordo com o art. 4°, XXii da lei federal n° 
10.520/2002, HOMOLOGO o resultado classificatório da presente licitação, o 
PREGÃO No 039/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE FITA DE GLICEMIA 
caPilar Para aParelho accu-cheK, coM coModato de 40 aParelhoS, 
à empresa KaSa Med diStriBuidora de MedicaMeNtoS e MateriaiS 
hoSPitalareS ltda Me no valor de R$ 136.571,82 (cento e trinta e seis mil, 
quinhentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), classificada conforme 
Mapas às fls. 294.

Porto real, 30 de junho de 2016.

Fabio Schneider
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 2024 DE 05 DE JULHO DE 2016.

  Abre ao Orçamento, a favor da Câmara Municipal de Porto Real, Crédito 
Suplementar no valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para reforço 
das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
Lei Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais),  para atender as programações constantes do anexo i deste 
decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo 
II deste Decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da 
Lei Federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

01.01.01.031.127.2.512 33903003 0000 10.000,00

01.01.01.031.127.2.512 33903601 0000 10.000,00

01.01.01.031.127.2.511 33903905 0000 30.000,00

Total 50.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

01.01.01.031.127.2.501 44905200 0000 9.000,00

01.01.01.031.127.2.503 33903905 0000 9.000,00

01.01.01.031.127.2.504 44905200 0000 9.000,00

01.01.01.031.127.2.507 33903905 0000 9.000,00

01.01.01.031.127.2.508 31901302 0000 9.000,00

01.01.01.031.127.2.510 33903905 0000 5.000,00

Total 50.000,00

legenda:

Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

Em exercício

RETIFICAÇÃO

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de Porto real, No uSo de 
SuaS atriBuiçoeS leGaiS 

R E S O L V E:

•	 Retificar as Portarias 2269 de 27/06/2016; 2270 de 27/06/2016; 2271 de 
27/06/2016; 2272 de 27/06/2016; 2273 de 27/06/2016; 2274 de 27/06/2016; 
2275 de 27/06/2016; 2276 de 27/06/2016; 2277 de 27/06/2016; 2278 de 
27/06/2016; 2279 de 27/06/2016; 2280 de 27/06/2016; 2281 de 27/06/2016; 

2282 de 27/06/2016 publicadas no Jornal Hora H do dia 05/07/2016, pág 09.

onde se lê:
“Nomear, a partir de 01/06/2016”
leia-se:
 “Nomear, a partir de 01/07/2016”

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2301 DE 30 DE JUNHO DE 2016.   

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de Porto real, No uSo de 
SuaS atriBuiçoeS leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período 
de 12(doze) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação 
e classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2016(SMS), a vista do 
processo administrativo nº 578/16:

A partir de 01/07/2016    Função

Ana Paula Caetano Pereira   Médica Pediatra Plantonista
Eduardo Loyola Villas Boas   Médica Ginecologista 
Plantonista
Erika de Carvalho Reis                        Médica Cirurgiã Pediatrica
Fernando Ferreira de Freitas   Médico Ginecologista 
Plantonista

Art. 2º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período 
de 12(doze) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação 
e classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016(SMS), a vista do 
processo administrativo nº 365/16:

A partir de 01/07/2016     Função

Alexandre Martins Monteiro de Souza   Psicólogo
Fabricio Araujo de Souza    Médico Plantonista Socorrista
Juliana Azevedo Mainine     Fisioterapeuta
rosiana da costa Soares de lima    fisioterapeuta
Vanessa Schrubbe                  Nutricionista
Viviane Fritsch Batista de Sá                               Fonoaudiólogo

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

                                                                    REPUBLICADA POR 
INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 2306 DE 05 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de Porto real, No uSo de 
SuaS atriBuiçoeS leGaiS. 

R E S O L V E:

Art. 1º - EXTINGUIR, por término de prazo, o contrato de trabalho do servidor abaixo 
relacionado: 

•	 RODRIGO DE BARROS AVELLAR, a partir de 05/06/2016, função 
Médico Otorrinolaringologista da Secretaria Municipal de Saúde, a vista do 
processo nº 2694/16.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2307 DE 05 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de Porto real, No uSo de 
SuaS atriBuiçoeS leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, por aposentadoria, a partir de 30 de junho de 2016, o servidor 
abaixo relacionado:

•	 MARIA MADALENA DE SOUZA -  matricula 2192, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais II , do quadro permanente da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a vista do processo nº 
2674/16.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício



ParteS: O Município de Belford Roxo e a Instituição 
de educação infantil – eScola coMuNitÁria tia 
aliNe.
clÁuSula PriMeira do oBjeto: o presente ter-
mo de Colaboração tem por objeto o implemento de 
ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO 
para atendimento na Educação Infantil (Comunitária/
Confessional /Filantrópica) - primeiro nível da Educa-
ção Básica, Art. 29, 30 e 31 da Lei Federal 9394/96 .
do PraZo: O Termo de Colaboração vigorará pelo 
prazo de 12 meses.

DO VALOR: R$ 419,400,00 (Quatrocentos e dezenove 
mil e quatrocentos reais)
data da aSSiNatura: 27/06/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0279/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
caSa de SaÚde e MaterNidade Belford roXo 
LTDA,(CNPJ: 30.753.792/0001-36).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de novembro 
de 2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 191.426,66 (cento e noventa e um mil, qua-
trocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
data da aSSiNatura: 04/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1316/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa RENAL-
FORD HOSPITAL DE CLINICA MÉDICA E NEFROLO-
GIA LTDA (CNPJ: 06.281.272/0001-93).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Hemodiálise durante o perí-
odo compreendido do mês de fevereiro de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 13.365,13 (treze mil, trezentos e sessenta e 
cinco reais e treze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
data da aSSiNatura: 09/05/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0863/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordan-
te lhe forneceu os serviços de Assistência Hospitalar 
durante o período compreendido do mês de janeiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 66,00 (sessenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 19/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1326/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (CNPJ: 
02.438.713/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
FAE durante o período compreendido do mês de janeiro 
de 2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 363.022,87 (trezentos e sessenta e três mil, 
vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 09/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/775/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
CENTRO MÉDICO SANTA BARBARA LTDA (CNPJ: 
32.003.659/0001-98)
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Ingredientes

BOLO PRESTÍGIO

BoLo:

3 ovos
1/2 xícara (chá) de 
óleo
1 xícara (chá) de 
leite
1 xícara (chá) de 
açúcar
1 xícara (chá) de 
chocolate em pó
2 xícaras de farinha 
de trigo
1 colher (sopa) de 
fermento
coco ralado a gos-
to

CaLda:

1 garrafa de leite 
de coco
1 xícara de leite
3 colheres (sopa) 
de açúcar

reCheIo:

1 lata de leite con-
densado
1 colher (sopa) de 
margarina
100 g de coco rala-
do

CoBertura:

3 colheres (sopa) 
de margarina
8 colheres (sopa) 
de açúcar
2 colheres (sopa) 
de chocolate em 
pó
2 xícaras de leite

Modo de preparo

BoLo:

Bata no liquidifica-
dor, os ovos, o óleo 
e o leite por 3 minu-
tos e reserve
em um recipiente, 
misture o açúcar, o 
trigo, o fermento, o 
chocolate e o coco 
ralado a gosto
despeje sobre a 
mistura do liquidifi-
cador e mexa até 
que a massa fique 
consistente
despeje a massa 
em uma forma un-
tada e leve ao for-
no médio, preaque-
cido, por 30 minutos 
ou até que ao en-
fiar um garfo, este 
saia limpo
deixe esfriar, corte 
ao meio e reserve

CaLda:

em um recipiente, 
misture todos os in-
gredientes e des-
peje sobre a massa 
cortada ao meio 
para umedecê-la

reCheIo:

em uma panela, 
leve todos os ingre-
dientes ao fogo até 
desgrudar do fundo 
e recheie o bolo
Cubra com a outra 
metade da massa, 
faça alguns furos 
com o garfo e des-
peje mais calda

CoBertura:

Leve todos os in-
gredientes ao fogo 
até obter uma con-
sistência firme e 
cubra o bolo
Leve à geladeira 
por aproximada-
mente 45 minutos

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

PORTARIA Nº 1574/GP/2016 DE 05 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JESSICA DE SOUSA MARTINS, do 
cargo em comissão de Diretor III, símbolo D-3, no De-
partamento de controle de Zoonoses da Subsecretaria 
Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1575/GP/2016 DE 05 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 04 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ricardo MaGNo da cruZ, do cargo 
em comissão de Assessor especial II, símbolo SE-2, na 
Assessoria Especial de Gabinete da Secretaria Munici-
pal de Políticas Publicas.

PORTARIA Nº 1576/GP/2016 DE 05 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 04 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decre-
to nº 3954/2015, ANDREA PIRES COSTA LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de assessor especial ii, 
símbolo SE-2, na Assessoria Especial de Gabinete da 
Secretaria Municipal de Políticas Publicas.

 ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO 

ERRATAS:

Na PortariaS Nº 1181/GP/2016 DE 02 de julho 
DE 2016, publicada em 03/07/2016.

onde se lê: KellY ferNaNda criStiNa Barreto;

leia-se: KellY ferNaNda criStiNa SouZa Bar-
reto.

Na PortariaS Nº 1542/GP/2016 DE 29 DE JUNHO 
DE 2016, publicada em 30/06/2016.

Onde se Lê: HENRIQUE GUNDERMANN DA SILVA;

leia-se: heNrique GuNderMaNN.

Na PortariaS Nº 1556/GP/2016 DE 01 DE JULHO 
DE 2016, publicada em 02/07/2016.

onde se lê: Natalia Brito MartiNS riBeiro;

leia-se:Natalia Brito MartiNS duarte riBeiro.

Na PortariaS Nº 1555/GP/2016 DE 01 DE JULHO 
DE 2016, publicada em 02/07/2016.

onde se lê: a contar 01 de julho de 2016;

leia-se: a contar 30 de março de 2016.

Na Portaria 1564/GP/2016 de 04 de julho de 
2016, publicada em 05/07/2016.

onde se lê: a contar de 01 de julho de 2016

Leia-se:  a partir desta publicação.

NA PORTARIA 1567/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 
2016. publicada em 05/07/2016

onde se lê: a contar de 01 de julho de 2016 

Leia-se: a partir desta publicação.

Na Portaria 1565/GP/2016 de 04 de julho de 
2016. publicada em 05/07/2016

onde se lê: a contar de 01 de julho de 2016, 

Leia-se: a partir desta publicação.

Na Portaria 1568/GP/2016 de 04 de julho de 
2016, publicada em 05/07/2016 

onde se lê: a contar de 01 de junho de 2016

Leia-se: a partir desta publicação

Na Portaria 1569/GP/2016 de 04 de julho de 
2016, publicada em 05/07/2016

onde se lê:a contar de 01 de julho de 2016

leia-se: a contar de 01 de junho de 2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO 

Despacho do Prefeito (Processo nº 44/0034/2016):ho-
MOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade Pre-
gão Presencial n°. 030/2016, adjudicando seu objeto à 
empresa: FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EIRELI ME, no valor total de R$88.400,00 (oi-
tenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme ata de 
julgamento/mapa de lances e ata de adjudicação/mapa 
de adjudicação da comissão Permanente de licitações, 
Materiais e Serviços às fls. 175/177 e 178/179 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município 

em fls.53/54 da Secretaria municipal de Controle às fls. 
184/185. em 29 de junho de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 07/0404/2012. ra-
TIFICO a presente dispensa de licitação e autorizo a 
renovação do  contrato de Locação do imóvel, entre o 
Município de Belford Roxo e a senhora Vilma de Fátima 
Gomes, pelo período de 30 (trinta) meses a contar de 
01/08/2016, no valor mensal  de  R$ 2.560,98  (Dois mil, 
quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), 
com base nos pareceres da Procuradoria – Geral do 
Município em  fls. 134/136, e da Secretaria Municipal de 
Controle em fls.137. Em 29 de junho de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 08/2822/2014.
TOMADA DEPREÇOS Nº 009/2015.
coNtrato N º 0 0 1 / S E -
M u S / 2 0 1 6 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de Belford roXo.
coNtratada: CIB-CONSTRUÇÃO E MONTAGENS 
iNduStriaiS ltda.
oBjeto do coNtrato: o Presente contrato tem 
por objeto a Contratação de Empresa para obra de re-
forma da unidade básica de saúde da família de Helió-
polis, situado na Praça Caio Viana Martins, S/N, Bairro 
Heliópolis, no Município de Belford Roxo/RJ.
do PraZo : O prazo previsto para o objeto do pre-
sente CONTRATO é de 60 (sessenta) dias.

DO VALOR: R$ 128.453,22 (Cento e vinte e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), 
Programa de Trabalho: 08.01.10.301.030.1.001.000 - 
08.01.10.301.030.1.001.000.
despesa:  3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00
fonte: 016 – SUS - 000 – ORDINÁRIOS NÃO VINCU-
ladoS
Nota de empenho: 212 de 03/02/2016 - 211 de 
03/02/2016
data da aSSiNatura: 17/02/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do jornal do dia 15 de março de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 07/00317/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015.
coNtrato N º 0 0 6 / S E -
M e S t / 2 0 1 6 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de Belford roXo.
coNtratada: e.a.j.l equiPaMeNtoS de SeGu-
RANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA
oBjeto do coNtrato: o presente contrato tem por 
objeto a Contratação de Empresa especializada no for-
necimento e instalação de extintores de incêndio.
do PraZo : O prazo de fornecimento do objeto deste 
CONTRATO será de 15 (quinze) dias
DO VALOR: R$ 170.608,20 (Cento e setenta mil, seis-
centos e oito reais e vinte centavos).

Programa de Trabalho: 44.01.12.361.017.2.040.000
despesa: 4.4.90.52.00
fonte: 15 – fuNdeB
Nota de empenho: 0254 de 03/02/2016
data da aSSiNatura: 04/02/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do jornal do dia 02 de março de 2016

TERMO Nº 0025

ProceSSo: 03/00166/2009.
locatÁrio: MuNicÍPio de Belford roXo.
locador: luiZ alBerto Guerriere GradeS.
oBjeto do coNtrato: O imóvel objeto do presen-
te CONTRATO é o situado na Rua Enio Cavalcante 
Caldas, nº 16, Bairro Sargento Roncalli – Belford Roxo, 
visando o funcionamento do Centro de Referência de 
assistência Social – craS
do PraZo : O prazo da presente locação é de 30 
(trinta) meses.

DO VALOR: R$ 2.744,99 (dois mil setecentos e qua-
renta reais e noventa e nove centavos).

Programa de Trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000.

despesa: 3.3.90.36.00
fonte: 017 - FNAS

Nota de empenho: 0066 de 29/03/2016
data da aSSiNatura: 01/04/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do jornal do dia 05 de maio de 2016

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/SEMECT/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/000033/2016.
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reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de janeiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
16 – SuS. 
VALOR: R$ 176.930,00 (cento e setenta e seis mil e 
novecentos e trinta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31(trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 19/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0361/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
caSa de SaÚde e MaterNidade Belford roXo 
LTDA,(CNPJ: 30.753.792/0001-36).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de dezembro 
de 2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 202.838,89 (duzentos e dois mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 04/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1325/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (CNPJ: 
02.438.713/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
FAE durante o período compreendido do mês de janeiro 
de 2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 11.205,00 (onze mil e duzentos e cinco re-
ais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 09/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2902/2015
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOS-
Pital iNfaNtil de Belford roXo ltda (cNPj: 
02.254.512/0001-84).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços Assistência Hospitalar FAE du-
rante o período compreendido do mês de setembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 182.593,85 (cento e oitenta e dois mil, qui-
nhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos 
data da aSSiNatura: 14/01/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0364/2016
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOS-
Pital iNfaNtil de Belford roXo ltda (cNPj: 
02.254.512/0001-84).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços Assistência Hospitalar FAE du-
rante o período compreendido do mês de dezembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 100.004,56 (cem mil, quatro reais e cin-
quenta e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos 
data da aSSiNatura: 21/03/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0290/2016
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CIL-
NICA MÉDICO ODONTOLÓGICA SÃO VICENTE DE 
BELFORD ROXO LTDA (CNPJ: 39.486.493/0001-57).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços Assistência Ambulatorial du-
rante o período compreendido do mês de novembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 

016 - SuS 
VALOR: R$ 130.014,54 (cento e trinta mil, quatorze re-
ais e cinquenta e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos 
data da aSSiNatura: 07/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2978/2015
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOS-
Pital iNfaNtil de Belford roXo ltda (cNPj: 
02.254.512/0001-84).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços Assistência Hospitalar FAE du-
rante o período compreendido do mês de outubro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 186.713,69 (cento e oitenta e seis mil, sete-
centos e treze reais e sessenta e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos 
data da aSSiNatura: 14/01/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1318/2016
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa SEMOX 
– SERVIÇOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DA XA-
VANTE LTDA (CNPJ: 35.934.082/0001-26).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços Assistência Ambulatorial de 
FAE, durante o período compreendido do mês de feve-
reiro de 2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 246.812,96 (duzentos e quarenta e seis mil, 
oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos 
data da aSSiNatura: 05/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1319/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa NEW 
LIFE WOLD SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME 
(CNPJ: 07.698.983/0001-20).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços médicos relacionados a FAE 
durante o período compreendido do mês de fevereiro 
de 2016, sem a pertinente contrapartida. 
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  
016 - SuS 
VALOR: R$ 345.133,94 (trezentos e quarenta e cinco 
mil, cento e trinta e três reais e noventa e quarto cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos 
data da aSSiNatura: 05/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0288/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Hospitalar du-
rante o período compreendido do mês de novembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 61.085,00 (sessenta e um mil e oitenta e 
cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
data da aSSiNatura: 21/03/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0353/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Hospitalar du-
rante o período compreendido do mês de dezembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 67.273,03 (sessenta e sete mil, duzentos e 
setenta e três reais e três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 21/03/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0289/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Hospitalar du-
rante o período compreendido do mês de novembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 107.031,52 (cento e sete mil, trinta e um 
reais e cinquenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
data da aSSiNatura: 21/03/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0354/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Hospitalar du-
rante o período compreendido do mês de dezembro de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SuS 
VALOR: R$ 43.081,00 (quarenta e três mil e oitenta e 
um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 21/03/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1323/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Saúde e a empre-
sa farroula aNÁliSeS clÍNicaS ltda (cNPj: 
39.486.543/0001-04).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de analise clinica durante o pe-
ríodo compreendido do mês de dezembro de 2015, sem 
a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 199.795,60 (cento e noventa e nove mil, se-
tecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 11/05/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0776/2016.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Saúde e a empre-
sa farroula aNÁliSeS clÍNicaS ltda (cNPj: 
39.486.543/0001-04).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de analise clinica durante o pe-
ríodo compreendido do mês de novembro de 2015, sem 
a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 130.001,05 (cento e trinta mil, um real e 
cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
data da aSSiNatura: 04/04/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2909/2015.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa SER-
VIÇOS MÉDICOS BELFORD ROXO LTDA (CNPJ: 
29.573.508/0001-60).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de agosto de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 100.011,97 (cem mil, onze reais e noventa 
e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 14/01/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2719/2015.
ParteS: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa SER-
VIÇOS MÉDICOS BELFORD ROXO LTDA (CNPJ: 
29.573.508/0001-60).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 

GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:10 - Bem estar
10:50 - encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00 - praça tV - 1ª edição
12:47 - Globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:11 - Vídeo show
14:56 - Vale a pena Ver de Novo-
anjo Mau
16:00 - Futebol
17:55 - Malhação: seu Lugar no 
Mundo
18:27 - êta Mundo Bom!
19:19 - praça tV - 2ª edição
19:39 - haja Coração
20:30 - Jornal Nacional
20:54 - Velho Chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:29 - Jornal da Globo
01:08 - programa do Jô
01:49 - agentes da s.h.I.e.L.d.
02:33 - uma Família da pesada
02:56 - Corujãoo retorno de ta-
mara

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro Impacto
07:00 – Carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e Cia
14:30 – Casos de Família
15:30 – a Mentira
16:30 – Mar de amor
17:30 – abismo de paixão
18:30 – Meu Coração é 
teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – Cúmplices de um 
resgate
21:30 - Carrossel
22:00 – pra Ganhar é só 
rodar
22:30 – programa do 
ratinho
00:15 – the Noite 
01:15 – Jornal do sBt
02:00 – okay pessoal
03:00 – dois homens e 
Meio
03:30 – Mike & Molly
04:00 – Jornal do sBt
05:00 – Jornal do sBt

REDE TV
redetv
05:00-Igreja Internacional da 
Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra Você 
12:00-Igreja universal do reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-Igreja universal do reino 
de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetV News 
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de deus. 
21:30-tV Fama 
22:30-superpop 
00:00-Leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-Viagem Cultural 
02:00-Igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-Igreja da Graça no seu 
Lar

06h00 - Balanço Geral Manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - Balanço Geral sp
14h45 - amor e Intrigas
15h45 - Chamas da Vida
16h30 - Cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - Gugu
00h15 - Chicago Med – 1ª tem-
porada
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
edição Brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - Band na euro
15:45 - eurocopa
18:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - show da Fé
22:10 - Maratona rio 2016
22:15 - diário da euro
22:20 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que Fim Levou?
01:35 - the walking dead
02:25 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - Igreja universal
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Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ ESPECIAL

1 peito de frango em 
cubos
1 cebola média pica-
da
alho a gosto
4 colheres de sopa 
de óleo
1 xícara e meia de 
arroz lavado e escor-
rido
1 vidro de palmito pi-
cado
1 lata de molho de 
tomate
1/2 lata de milho ver-
de
2 tabletes de caldo 
de galinha
3 xícaras de água 
quente

Na panela de pres-
são frite a cebola e 
o peito de frango em 
óleo
Junte o arroz e refo-
gue
então junte o palmito, 
o milho, o molho de 
tomate e os tabletes 
de caldo de galinha 
dissolvidos em água 
quente
Feche a panela de 
pressão e conte 5 mi-
nutos após o início da 
fervura
retire a pressão da 
panela, abre e verifi-
que se o arroz está no 
ponto
se não estiver, feche 
a panela e conte 
mais 3 minutos assim 
que começar a fazer 
barulho
para dar um charme 
ao prato, sirva polvi-
lhado com salsa pi-
cada
Fica cremosinho, leve 
e saboroso

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

Ingredientes

Modo de preparo

PROVOLONE À 
MILANESA

provolone cortado 
em cubos
1 ovo
sal
farinha de trigo
farinha de rosca

Basta passar o provo-
lone no ovo batido 
com sal
em seguida, passe na 
farinha de trigo, passe 
novamente no ovo e 
em seguida na fari-
nha de rosca
Frite até dourar

Ingredientes

Modo de preparo

PURÊ DE BATATA

1 kg de batata
1/2 xícara de leite
2 colheres (sopa) de 
margarina
sal a gosto
1 dente de alho es-
premido

Cozinhe as batatas 
até ficarem bem mo-
les
descasque-as ainda 
quentes e esprema 
as batatas no espre-
medor
despeje as batatas 
em um recipiente e 
acrescente a marga-
rina, o sal e o alho, e 
mexa até que a mar-
garina derreta por 
completo
acrescente o leite 
aos poucos e conti-
nue mexendo

lhe forneceu os serviços de Assistência Ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de agosto de 
2015, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SuS 
VALOR: R$ 100.000,54 (cem mil reais e cinquenta e 
quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 09/11/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 275 DE 05 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:

Excluir da portaria nº 251 de 22 de junho de 2016, pu-
blicada no Jornal Hora H de 28/06/2016, o processo nº 
04/1109/2011, Assunto: Licença Prêmio, formulado 
pelo servidor JOSE BATISTA DA SILVA.

PORTARIA N.º 276 DE 05 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei 
Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a MIRIAN FRANCISCA TEIXEIRA DE MA-
CEDO, no cargo de PROFESSOR II, lotado na Secre-
taria Municipal de educação, esporte, turismo e cultura 
– SeMect, matrícula nº 10/47.422, LICENÇA NOJO, 
de 08 (oito) dias, a contar de 26/06/2016 e término em, 
03/07/2016, conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 37/3464/2016.   A publicação deste ato visa cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 277 DE 05 DE JULHO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços 
Públicos, no uso de suas atribuições legais e, em con-
formidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 
083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

conceder a GISELIA ELIAS COSTA, ocupante do 
cargo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secreta-
ria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo 
- SEMECT, matrícula nº. 10/20.967, LICENÇA MA-
TERNIDADE de 120 dias, a contar de 21/06/2016 e 
término em, 18/10/2016 conforme o contido nos autos 
do Processo n.º. 37/3518/2016. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Serviços Pú-
blicos

ERRATAS:

Na portaria nº 209 de 17 de maio de 2016, publicada 
no Jornal Hora H de 21/05/2016, referente à JESSICA 
BRIZAMAR DE LIMA BRASIL.                     

Onde se lê: Matricula 52.950. 

Leia-se: Matricula 52.950 e 44.266

Na portaria nº 149 de 15 de março de 2016, publica-
da no Jornal Hora H de 17/03/2016, referente à MAR-
CIA LIRA ARAUJO CARREIRA.                                                   

Onde se lê: Período da Licença 19/05/16 a 17/02/16.

Leia-se: Período da Licença 19/01/16 a 17/02/16.

Na portaria nº 190 de 26 de abril de 2016, publicada 
no Jornal Hora H de 15/04/2016, referente à ANDREA 
PASSOS DE ARAUJO GOMES.                                                 

Onde se lê: Matricula 4594.

Leia-se: Matricula 4594 e 21.030

Na portaria nº 140 de 10 de março de 2016, publica-
da no Jornal Hora H de 16/05/2016, referente à OSE-
LI LUCIA DA ROCHA VENTURA.                                                          

Onde se lê: Período da Licença 16/02/16 a 30/05/16

Leia-se: Período da Licença 16/02/16 a 14/06/16

Na portaria nº 218 de 30 de maio de 2016, publicada 
no Jornal Hora H de 04/06/2016, referente à NILMAR 
SANTANA DE MAGALHAES.                                                     

Onde se lê: Período da Licença 01/06/15 A 11/08/16

                     Processo 37/3999/2016

Leia-se: Período da Licença 01/06/15 A 11/08/15

                     Processo 37/3999/2015

Na portaria nº 190 de 26 de abril de 2016, publica-
da no Jornal Hora H de 05/05/2016, referente à AN-
DRÉIA OLIVEIRA FIGUEIREDO.                     

Onde se lê: Período da Licença 26/04/16 a 28/04/16.             

Leia-se: Período da Licença 26/04/15 a 28/04/15.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Serviços Pú-
blicos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO PGM nº 004 DE 30 DE JUNHO DE 
2016

“Dispõe sobre a aprovação de prestação de contas 
do Fundo da Procuradoria Geral do Município de 
Belford Roxo, relativo ao exercício financeiro de 

2015.”

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 102 de 
10 de setembro de 2009 e considerando a necessidade 
de se tornar público os atos da gestão do Fundo da Pro-
curadoria Geral do Município de Belford Roxo, 

         RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Fundo da 
Procuradoria Geral do Município de Belford Roxo, do 
exercício de 2015. 

Art. 2º - Aprovar o parecer elaborado pelo Conselho 
Gestor do Fundo da Procuradoria Geral do Município 
de Belford roxo, datado de 14 de junho de 2016. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Belford roxo, 30 de junho de 2016.

ALEXANDRE BISSOLI MOREIRA

Procurador Geral do Município

OMITIDO DO JORNAL DO DIA 30 DE JUNHO DE 
2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  Pelo presente Edital de Convocação,  nos termos estabe-
lecidos no Estatuto do PMDB,  a Comissão Provisória Municipal 
do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 
PMDB do Município de Mesquita, CONVOCA todos os seus filia-
dos até o dia 15 de abril de 2016,  com domicílio eleitoral neste 
Município, para a Convenção Municipal do Partido que se realiza-
rá no dia 13 de Junho de 2016, na Avenida Batista das Neves, n. 
205, Chatuba, Mesquita-RJ,  com início às 15:00 horas e encerra-
mento às 20:00 horas, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Diretório mu-
nicipal; 

b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Conselho de 
Ética e Disciplina Partidária; 

c) Eleição dos Delegados à Convenção Estadual, Titulares e 
Suplentes; 

d) Eleição,  pelo Diretório Municipal eleito, dos Membros titula-
res e suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho 
Fiscal. 

Mesquita, 05 de Julho de 2016
Daniele Cristina Figueiredo Fontoura

RECIBO Nº 0118RECIBO Nº 0117
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baixada

anderson luiz

Barros é campeão no Sub-20
O clube Raça precisava de três gols, mas só marcou dois e o caneco foi para Santa Rita.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

emoção do iní-
cio ao fim! assim 
foi a partida de 

volta da taça Cida-
de de Nova Iguaçu 
sub 20 disputada no 
estádio do eC Miguel 
Couto com o raça 
derrotando o Barros 
pelo placar de 2 x 0. 
Com a vitória con-
quistada no jogo de 
ida por 3 x 0, o Barros 
levantou a taça de 
campeão de 2016 
na categoria sub 20.

uma grande parti-
da proporcionou as 
equipes do Barros 
e do raça levando 
muita emoção ao 
grande público que 
compareceu ao Mi-
guel Couto incenti-
vando durante todo 
jogo os atletas. so-
mente após o apito 
final do árbitro daniel 
Victor Costa a torci-
da do Barros pode 
soltar o grito de cam-
peão.

o raça começou 

a partida acreditan-
do na reação e na 
vitória com três gols 
de diferença para fi-
car com o título. pres-
sionando e com uma 
marcação alta, o 
primeiro gol somente 
saiu aos 38 min com 
o zagueiro Bruno es-
corando para o fun-
do das redes após 
cobrança de escan-
teio do lado esquer-
do.

o segundo gol do 
raça veio logo aos 
4 min da etapa final 
com o atacante ra-
tinho incendiando a 
partida. o Barros teve 
sua grande chance 
de marcar aos 12 
min com Guilherme 
cabeceando para 
grande defesa de 
Irwin a bola tocando 
no travessão e Leo-
poldino quase sobre 
a linha salvando.

o raça continuou 
pressionando em 
busca do gol que da-
ria o título indo com 
tudo ao ataque, e 

Equipe aproveitou vantagem construída no primeiro jogo da final, em casa, quando venceu por 3 a 0

divulgAçãO

Ficha técnica
Raça FC 2 x 0 Barros 

FC
local: estádio Joel 

pereira
Arbitro: daniel Victor 

Costa
Assistentes: renato 

o Barros procurando 
explorar as jogadas 
de contra ataque 
com Felipinho um dos 
destaques da parti-
da criando algumas 
oportunidades.

o tempo corren-
do e o nervosismo 
aumentando dentro 
e fora de campo, 
o raça teve aos 43 
min uma falta na en-
trada da área, mas 

Xavier e Luan silva araújo
Cartão Amarelo: tusi-

nho (raça), Gladson, Igor 
Luna, Guilherme, Gugu e 
Vitor Lucas (Barros).

Raça FC: Irwin, rony, 
Bruno (Brizio), Leopoldino 

e tusinho, wellison, espir-
ro (eduardo), pepinho 
(rodriguinho) e ailton, 
ratinho (rayan) e Car-
linhos. técnico: Mauro 
Junior.

Barros FC: tiago, Ce-

bola, Victor Lima, Vi-
tor Lucas e Igor Luna, 
Gladson (Breno), Igor, 
Mauro (Gugu) e Fe-
lipinho, Guilherme e 
david (popó). técnico: 
Guará.     

ailton cobrou na bar-
reira, e nos acrésci-
mos dois escanteios 
seguidos com a de-
fesa do Barros bem 
postada conseguiu 
tirar a bola da área 
e após cinco minutos 
de acréscimo daniel 
Victor Costa encer-
rou a partida para 
festa dos torcedores, 
comissão técnica e 
atletas do Barros que 
comemoraram bas-
tante o título de 2016.

o desportista e trei-
nador do eC Miguel 

Couto Zila entregou 
ao atleta andré Luiz 
do Bayer eC artilheiro 
da competição com 
13 gols o troféu de 
maior goleador da 
taça Cidade sub 20. 
Carlinhos silva Morei-
ra presidente do eC 
Miguel Couto passou 
as mãos de ailton o 
troféu de vice cam-
peão, e novamente 
Zila teve a honra de 
entregar a taça de 
campeão para Vitor 
Lima e Guilherme do 
Barros FC.


